
Vraťme pravomoci

Svobodní sestavili pro jižní Čechy kandidátku 
vedenou samotným předsedou Liborem 
Vondráčkem. Svými zkušenostmi z praxe navíc 
pomůže komunálnímu uskupení Hradec 

Srdcem a Rozumem, které už úspěšně kazí 
plány zákulisním hráčům na Jindřichohradecku. 
„Naše snažení posouváme o level výš a spolu s 
cestou do aktivního vedení města chceme také 
zabojovat o vliv ve vyšších strukturách, které 
zásadně ovlivňují naše město a region. Minimálně 
přes peníze na rozvoj a jako zřizovatel středních 
škol a nemocnice. Aby nám tady neměnili ředitele, 
jízdní řády a nešmodrchali silniční síť, kdykoli se 
někomu zamane,“ uvádí Hradec Srdcem a 
Rozumem na facebooku. A dodává: „Nechceme, 
aby se nám zákulisní vlivy, které jsme vyprovodili 
dveřmi, vrátily zase oknem. V neposlední řadě je 
nejvyšší čas začít tlačit zpátky směrem do větších 
svobod a hledat spojence proti jakékoli narůstající 
šikaně a absurditám, které zdravý rozum neumí 
pobrat.“ 

Svobodní dlouhodobě prosazují 
decentralizaci! Myslíme si, že jen místní znají 
dokonale svou obec, její radosti i starosti, a 

potřebují jen podporu. Z toho důvodu jsme se 
spojili s úspěšnými zastupiteli a radními, neboť 
jejich zkušenosti z praxe a řešení problémů obcí 
jsou nenahraditelnou devizou.  

Prosperita obcí by měla být závislá na šikovnosti 
starosty a na kvalitě projektu, se kterým 

potřebuje pomoci, ne na tom být „ve správné 
partě“. 
„Kromě zásadového pohledu shora, který má  
v nelibosti jakékoli přerozdělování a dotace, 
koukáme na kraj také praktickýma očima lidí v 
komunále. Máme totiž ve svých řadách zastupitele, 
kteří se úspěšně perou za své občany. Starostové 
se tak mohou spolehnout, že společně 
dohlédneme na to, aby se s nimi kraj bavil o 

důležitých věcech. Změna ředitele střední školy 
nebo stavba kruháče před vjezdem do města 
už se neobejde bez dostatečné komunikace s 
lidmi, kterých se takové změny bytostně 
dotýkají,“ říká lídr jihočeské kandidátky 
Libor Vondráček. 
Tímto však spolupráce Svobodných a 
party jindřichohradeckých srdcařů 
nekončí – Svobodní nominovali 
nezávislého kandidáta Jardu 
Chalupského do Senátu, aby tam jako 
člověk z praxe hlídal nedomyšlenosti 
zákonodárců. Jako bývalému auditorovi 
procesů, postupů a pravidel by se mu to 
mohlo dařit. Navíc je poměrně úspěšný 
v pomáhání lidem kolem sebe řešit 
největší každodenní trable. 
Stačí se tedy semknout a vzájemně si 
pomoci. 

Proto… Svobodní srdcaři všech obcí, 
spojme se!

CHALUPSKÝ: Co mě „zvedlo od verpánku“  
a přimělo jít do „tý pitomý“ politiky
Před pár lety jsem nad 

tím zavíral oči, 
vypínal televizi. 
Nechtěl jsem se 
už dívat na to, 
co se kolem nás 
děje. O to méně, 
když jsme v půli 
měsíce odvedli 

státu dépéháčka 
a večer v televizi 

viděli, co s těmi 

penězi politici provádí. Jaké starosti nám kupují 
a jak u toho vůbec nepoužívají zdravý rozum. Že 
se už vůbec nezajímají o názor těch, kteří jim ty 
peníze do rozpočtu posílají. 
Pořád to ale bylo „ti nahoře, tam venku, mimo 
nás“. 
Probírali jsme to každý den s mým kolegou a 
kamarádem ráno při kávě, pozorovali přes 
výlohu kolemjdoucí a začali si všímat, jak se výraz 
v jejich obličejích začíná měnit, jejich hlavy 

sklánět, záda hrbit a radost z nového dne se začíná 
vytrácet. Čím dál více byly čitelné starosti. 

A ty jsme si začali uvědomovat i my sami. Ještě 
před pár lety jsme ráno s radostí a entuziasmem 
odemykali dveře prodejny, vymýšleli rozvoj, 
nasedali do auta a valili na schůzky. Ale pak se 
na to naše rozzářené nebe začaly postupně 
stahovat mraky. Až jsme jednoho dne zvedli 
hlavu od každodenní rutiny, protáhli si záda a 
viděli, že toho radostného slunce už skoro 
nezbývá. Práce, živobytí, starostí stále více, 
každá změna jen k horšímu, arogance moci, 
nekomunikace, výmysly, šikanování. 
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Kde to všechno skončí?! Jaký svět to pomáháme 
vytvářet pro naše děti?! Na jaké trable jim to 
dnes zaděláváme?! Jaký svět jim to 
připravujeme?! 
To byly tíživé otázky, které již nelze s čistým 
srdcem pominout. 

A jsou to asi tři roky, co padlo rozhodnutí. 
Nemůžu změnit svět… Můžu ale začít měnit k 
lepšímu ten svět kolem sebe! Začít ve svém 
městě. Rozšiřovat svoji sociální bublinu 
přátelského a radostného prostředí, kam až to 
půjde. Vytvořit si pro sebe a všechny kolem oázu 
klidu, pohody, spolupráce a dobré vůle. Vytvořit 
si přátelský svět založený na osvědčených 
pilířích selského rozumu. Zapojit všechno to 
dobré předávané rodiči a prarodiči, poznané za 
roky studia a práce s lidmi kolem sebe. 
Už nešlo starat se jen o své podnikání. Věci ve 
městě se začaly měnit k horšímu tak zásadně, že 
by za chvíli žádné podnikání už ani nebylo. Bylo 

by jen nevolnictví a úřednický feudalismus. 
Vstal jsem tedy „od verpánku“ a začal s tím něco 
dělat. On to totiž za nás nikdo jiný neudělá. Buď 
můžeme skřípat zubama u piva, nebo se 
můžeme hecnout a jít to skutečně změnit. 
A to byl můj případ. 
Nejprve 3 blázni, pak 7 statečných a nakonec 27 
srdcařů, převážně podnikatelů, živnostníků, 
svobodomyslných šikovných a inteligentních 
lidí se pustilo do neznámých vod politiky. 
Hradečáci začali v našem snažení vidět jiskru 
naděje k zásadní změně letitých poměrů ve 

městě. Dali nám důvěru a my děláme maximum 
pro její naplnění. 
Za pár drobných z vlastních kapes jsme začali ve 
volbách lidem vysvětlovat, že věci změnit lze. A 
to jsme také následně ukázali. Díky získané 
důvěře jsme skončili ve volbách hned druzí! 
Političtí matadoři se semkli a my začali pro město 
pracovat v opozici. Ale rychle jsme si získali 
respekt pro názory, které jsme již měli možnost 
říkat velmi nahlas. Názory zdola, z praxe. 
Náš nový styl, nový rytmus, nepřistoupení na 
staré praktiky a otevřená komunikace postupně 
rozklížily letitou partu a nám se povedlo zbavit 
příčiny našeho podnikatelského trápení. Odvolali 
jsme ty, co léta nechtěli naslouchat, nechtěli 
komunikovat ani s lidmi kolem, ani s koaličními 
partnery mezi sebou, vše se snažili prosadit z 

pozice moci a mysleli si, že vládnutí ve městě mají 
napořád. Že stačí jen před volbami nalít do 
krásných fotek na billboardu patřičné množství 
peněz. Nejlépe peněz cizích, samotných občanů. 
Provedli jsme „Sametovou defenestraci“. 
Vystřídali jsme obsazení Rady města a zbavili se 
negativních vazeb, které léta dusily město. 
Nyní už můžeme postupně pracovat na novém 
nadechnutí, na tom, aby na jindřichohradeckém 
nebi opět svítilo jen slunce. Aby byla v ulicích 
dobrá nálada, aby se tam vrátil život a čilý 
ekonomický ruch. To je životadárná tekutina 
každého města. 
Chceme věci zlepšovat co nejrychleji. Proto 
potřebujeme lepší vztahy „tam nahoře“ a také 

„tam dole“. To znamená mít dostatečnou 
podporu pro rozvoj na kraji a také zastání 
někoho mocnějšího, kdo se dokáže v problému 
zorientovat a dokáže ho se správnými lidmi 
vyřešit. Tím je senátor. 
To je silná figura na politické scéně, s volnýma 
rukama, dostatkem času, spoustou možností a 
kontaktů na ministerstvech, zkrátka člověk, 
který se může dostatečně soustředit na daný 
problém a zároveň má možnost měnit špatné 
zákony, tedy zlepšovat pravidla hry zvané 
každodenní život. 
To je cíl, kam bych chtěl za těch pár let, které 
jsem si pro veřejnou službu vyhradil, dojít. Chtěl 
bych tu přátelskou bublinu dobré vůle a 
spolupráce rozšířit na celý region, od Šumavy 
přes Hradec a Pelhřimov až po Humpolec. To by 
mohl být základ našeho svobodnějšího světa, 
který pomáhají rozvíjet sami občané 
prostřednictvím šikovných starostů. To je vize, 
kterou lze naplnit. A letos se k tomu naskytla z 

mnoha důvodů ideální konstelace – za mě je to 
teď nebo už nikdy! 
Pojďme si tedy spolu vytvořit lepší svět, bez 
arogance moci, bez diktátu, bez toho, aby nám 
vnucovali na hlavu postavené projekty. 
Srdcaři všech obcí, spojme se! 
 

Autorem je Ing. Jaroslav Chalupský, nestraník, 
manažer kvality, radní města Jindřichův Hradec, 

podnikatel a ekonom, dvojka kandidátky do 
kraje a kandidát do Senátu PČR.

Nechceme trestat komunální politiky za úspěch, spíše 
naopak! Ceníme si jejich práce např. ve Strakonicích 
Když říkáme, že chceme: „Aby krajské peníze 
dostali opravdu všichni, nejen vyvolení. Bez 
doprošování, bez papírování a bez dotačních 
zvěrstev,“ pak tím hájíme zejména zájmy 
jednotlivých starostů jihočeských samospráv. 

Děláme to hned ze tří důvodů.  
Tím prvním důvodem je to, že jako Svobodní 
hájíme decentralizaci. Chceme snižovat státní 
daně a přerozdělování, aby zůstávalo více peněz 
na co nejnižší úrovni. Ideálně v domácnostech a 
lépe než v současnosti v obcích a ve městech.  
Historie nás totiž několikrát přesvědčila, že 
centrální plánování a hromadění moci má za 
následek úpadek a to zejména ekonomický. 
Druhým důvodem je to, že dle průzkumů důvěry 

politiků fandí decentralizaci i sami občané. 

Daleko víc totiž důvěřují komunálním politikům 

než těm v parlamentu či na kraji.  Lidé si zřejmě 
uvědomují blízkost svých starostů, kteří znají 
trápení i radosti místních nejlépe. Právě oni tak 

mají největší předpoklad dělat, co je skutečně 
potřebné, pokud jim nikdo shora nesvazuje ruce. 

Třetím důvodem  je osobní zkušenost našich 
kandidátů  a inspirace nezávislými a úspěšnými 
komunálními politky na jihu Čech. Na naší 
kandidátce najdete bývalého starostu známé 
obce Přeštěnice u Milevska, kde se koná hudební 
festival, a další dva zastupitele z obcí na 
Budějovicku a na Táborsku. V první sedmičce 
kandidátů pak jsou 4 zastupitelé z Jindřichova 
Hradce,  kde máme mnoho lidí ve výborech a 
komisích. Mnoho takových lidí máme 

zapojených i v Týně nad Vltavou, kde jsme po 
posledních volbách získali starostu. Tito lidé se 
perou nejen za ostatní samosprávy, ale i za ty 

své. Jsou zárukou toho, že hezká slova na 
plakátech chceme skutečně realizovat. 
Máme však přátelské vztahy s oblíbeným politiky 

z mnoha menších měst a obcí, kteří se ke 
Svobodným neřadí, a vůbec nejvíce inspirativní 
nám přijde příběh strakonického starosty. Mgr. 

Břetislav Hrdlička převzal město s největšími dluhy 

na jednoho obyvatele a postupně díky dobré práci 
získávala jeho strana stále více hlasů. V roce 2019 

získala téměř 65 % hlasů. 
Právě samosprávám v podobné situaci by pomohlo, 
kdyby v rozsahu vlastních dotací rozdělil kraj 

peníze férově do měst. Konkrétně u Strakonic by 
se tím mohl snížit dluh o 80 milionů za čtyři 
roky, což znamená i menší úroky a více možností 
dělat potřebné investice.  A to je další argument, 
proč férově rozdělovat krajské peníze.
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Podívejte se náš web, jak nás můžete podpořit. 
V případě dotazů napište na mluvci@svobodni.cz 

 

www.svobodni.cz 

Korektura: Roman Nepšinský. Září 2020.  

Zadavatel/Zpracovatel: Svobodní. Zdarma 
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